
ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 

Τα ωρολόγια προγράμματα και το ωράριο εργασίας των Διευθυντών και 

των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων διαμορφώνονται ως ακολούθως : 

 
1. Διδακτικές ώρες Διευθυντών και δασκάλων 

(σχετικό το άρθρο 9 του Ν. 2517/97 ΦΕΚ 160 Λ) 
 

α. Ολιγοθέσια σχολεία (1/θ, 2/θ, 3/θ) 25 ώρες 

β. Πολυθέσια σχολεία – Έτη υπηρεσίας 

Από   0 – 10 έτη 

Από 10 – 15 έτη 

Από 15 – 20 έτη 

Από 20 – 35 έτη 

24 ώρες 

23 ώρες 

22 ώρες 

21 ώρες 

 

«Στους εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν τον οριζόμενο στην 

προηγούμενη περίπτωση χρόνο υπηρεσίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου ανατίθεται 

μειωμένο ωράριο διδασκαλίας από την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους και 

στους λοιπούς από την 1η Σεπτεμβρίου του επόμενου διδακτικού έτους» 

 

γ. Διευθυντές 

Σχολεία 4/θ & 5/θέσια 

Σχολεία 6/θ έως 9/θέσια 

Σχολεία 10/θ & 11/θέσια 

Σχολεία 12/θέσια 

 20 ώρες 

 12 ώρες 

 10 ώρες 

   8 ώρες 

 

«Σε περίπτωση που οι ώρες διδασκαλίας του προγράμματος κάθε 

Δημοτικού Σχολείου δεν καλύπτονται με το υποχρεωτικό ωράριο των 

διδασκόντων, ανατίθεται υπερωριακή διδασκαλία στους εκπαιδευτικούς του 

ίδιου σχολείου. Για τα όργανα, τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις, το ανώτατο 

όριο υπερωριακής διδασκαλίας και το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας 



εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 16, 18 και 19 του 

άρθρου 14 του Ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και 

οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 18 του Ν. 2470/1997» 

Υπενθυμίζουμε ότι για τις εκπαιδευτικούς μητέρες παιδιών κάτω των δύο 

(2) ετών ισχύει μειωμένο ωράριο κατά δύο ώρες την εβδομάδα (π.χ. αν μια 

μητέρα έχει 12 έτη υπηρεσίας διδάσκει 23 – 2 = 21 ώρες. 

 

2. Ωρολόγια Προγράμματα 
 
Για τη διαμόρφωση των ωρολογίων προγραμμάτων ισχύουν τα ακόλουθα 

: 

α. Στις τάξεις Α’ και Β’ το σύνολο των μαθημάτων διδάσκεται από τον 

εκπαιδευτικό της τάξης. Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσει μόνο το μάθημα της 

Φυσικής Αγωγής στην περίπτωση που θα διεθέτει δάσκαλο Φυσικής 

Αγωγής κατά παρέκκλιση και μετά από ενημέρωση του Υπουργείου 

Παιδείας. 

β. Τα μαθήματα Εικαστική Αγωγή και Μουσική Αγωγή (Αισθητική Αγωγή), 

Φυσική Αγωγή διδάσκονται από εκπαιδευτικούς, εφόσον διατίθενται, μόνο 

στις τάξεις Γ’, Δ’, Ε & ΣΤ’ χωρ’ις καμία παρέκκλιση. 

 

Στις τάξεις Α’ και Β’ η Αισθητική Αγωγή (Εικαστική – Μουσική) διδάσκεται 

αποκλειστικά από το δάσκαλο της τάξης, αλλά και σε όλες τις τάξεις, όταν δεν 

υπάρχει δυνατότητα κάλυψης της Αισθητικής Αγωγής από εκπαιδευτικούς 

ειδικότητας. 

 

3. Προσθήκη ωρών διδασκαλίας 
 
Για τη βελτίωση του προγράμματος και για την κάλυψη του υποχρεωτικού 

ωραρίου εργασίας των εκπαιδευτικών μπορούν να προστεθούν στο ωρολόγιο 

πρόγραμμα οι ακόλουθες ώρες : 

α. Μία ώρα για επανορθωτική – ενισχυτική διδασκαλία στις τάξεις Α’ και 

Β’ μια ώρα Μαθηματικά Φ12/665/Γ1/658/27.08.99 

β. Μία ώρα μαθηματικά στις τάξεις Γ’ και Δ’ 



γ. Μία ώρα Γεωγραφία στις τάξεις Ε’ και ΣΤ’ 

 

4. Εμπλουτισμός του βασικού προγράμματος με 
επικουρικά προγράμματα και δραστηριότητες 

 
Για τον εμπλουτισμό του προγράμματος και στο πλαίσιο της κάλυψης του 

υποχρεωτικού ωραρίου, μπορούν να προστεθεί : 

Μία ώρα Σχολική Ζωή – Πολιτισμός, σε όλες τις τάξεις. 

Στο κεφάλαιο αυτό μπρούν να ενταχθούν όλες οι δράσεις της σχολικής 

μονάδας οι οποίες εμπλουτίζουν το βασικό πρόγραμμα του σχολείου. 

• Επισκέψεις σε επιλέξιμους χώρους για την ανάδειξη κάθε πτυχής της 

πλούσιας εθνικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 

• Προγράμματα πολιτισμού (Τέχνες του λόγου, Εικαστικές Τέχνες, 

Μουσική. Χορός, Θέατρο κλπ.) 

• Προγράμματα Περιβαλλοντικής Αγωγής, Αγωγής Υγείας, Αγωγής του 

Καταναλωτή, Διαπολιτιστικής Εκπαίδευσης, Κυκλοφοριακής Αγωγής 

καθώς και το πρόγραμμα «Σωκράτης» (Comenius). 

Κατά τη σύνταξη των ωρολογίων προγραμμάτων πρέπει να έχετε υπόψη 

σας τα ακόλουθα : 

α. Το σύνολο των ωρών διδασκαλίας για τους μαθητές μπορεί να 

διαμορφώνεται κατά ανώτατο όριο : 

στις 30 ώρες για τους μαθητές των τάξεων Δ’, Ε’ & ΣΤ’ 

στις 27 ώρες για την Γ’ τάξη και 

στις 25 ώρες για τις τάξεις Α’ και Β’ 

β. Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων δεν έχουν ευθύνη τάξης 

αναλαμβάνουν όμως τη διδασκαλία οπουδήποτε μαθήματος του ωρολογίου 

προγράμματος, για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου. 

Ενδείκνυνται δε να αναλαμβάνουν διδασκαλία μαθημάτων σε 

περισσότερες από μία τάξεις (π.χ. εφόσον διδάσκει 8 ώρες, να αναλαμβάνει 

από 4 ώρες Μαθηματικά στις τάξεις Στ’1 & Στ’2 ή αν διδάσκει 12 ώρες , να 

αναλαμβάνει γλωσσικό μάθημα σε μία τάξη και μαθηματικά σε άλλη τάξη). 



Περιπτώσεις οι οποίες δεν αναφέρονται ρητώς στην παρούσα, θα 

αντιμετωπίζονται μέσα στο πνεύμα της εγκυκλίου και με τη συνεργασία των 

Σχολικών Συμβούλων ή των Προϊσταμένων, ανάλογα με τη φύση του 

αντικειμένου. 

 

Ωράριο εργασίας και πίνακες ωρολογίου προγράμματος 
 

Παραθέτουμε δύο πίνακες που αφορούν το ωράριο εργασίας και 

ωρολόγιο πρόγραμμα.  
 

Α. ΩΡΑΡΙΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

α. Πρωινή εργασία : 
08.00’ – 08.15’ 

08.15’ – 09.45’ 

09.45’ – 10.05’ 

10.45’ – 10.50’ 

10.50’ – 11.00’ 

11.00’ – 11.45’ 

11.45’ – 11.55’ 

11.55’ – 12.40’ 

12.40’ – 12.50’ 

12.50’ – 13.30’ 

 

15’ 

90’ 

20’ 

45’ 

10’ 

45’ 

10’ 

45’ 

10’ 

40’ 

 

Υποδοχή μαθητών 

1η και 2η διδακτικές ώρες 

α’ διάλειμμα 

3η διδακτική ώρα 

β’ διάλειμμα 

4η διδακτική ώρα 

γ’ διάλειμμα 

5η διδακτική ώρα 

δ’ διάλειμμα 

6η διδακτική ώρα 

 

β. απογευματινή εργασία : 
13.45’ – 14.00’ 

14.00’ – 15.30’ 

15.30’ – 15.45’ 

15.45’ – 17.05’ 

17.05’ – 17.25’ 

17.25’ – 18.05’ 

18.05’ – 18.15’ 

18.15’ – 18.55’ 

 

15’ 

90’ 

15’ 

80’ 

20’ 

40’ 

10’ 

40’ 

 

Υποδοχή μαθητών 

1η και 2η διδακτικές ώρες 

α’ διάλειμμα 

3η και 4η διδακτική ώρα 

β’ διάλειμμα 

5η διδακτική ώρα 

γ’ διάλειμμα  

6η διδακτική ώρα 



Παρατήρηση : Το δεύτερο συνεχόμενο δίωρο της απογευματινής εργασίας 

δεν είναι υποχρεωτικό. Αν γίνουν δύο χωριστές ω΄ρες, το 20λεπτο διάλειμμα 

θα μοιραστεί σε δύο 10λεπτα διαλείμματα. 

 
Β. ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

 Α’ Β’ Γ’ Δ’ Ε’ ΣΤ’ 

Θρησκευτικά   2 2 2 2 

Γλώσσα 9 9 9 9 8 8 

Μαθηματικά 4 4 4 4 4 4 

Ιστορία   2 2 2 2 

Μελέτη Περιβάλλοντος 4 4 3 3   

Γεωγραφία     1 1 

Φυσική     3 3 

Κοιν. & Πολ. Αγωγή     1 1 

Αισθητική Αγωγή 4 4 3 3 2 2 

Φυσική Αγωγή 2 2 2 2 2 2 

Αγγλικά    3 3 3 

Σχολική Ζωή – Πολιτισμός        

Σύνολο ωρών 23 23 25 28 28 28 

Ανώτερο σύνολο ωρών 25 25 27 30 30 30 

 

 

Επισήμανση : 
Το ανώτερο σύνολο ωρών δεν προκύπτει από τις αναγραφόμενες στον 

πίνακα ώρες μαθημάτων, αλλά από τις προσθήκες που αναφέρονται στις 

παρατηρήσεις, που ακολουθούν. 

 

Παρατηρήσεις : 

1. Η προσθήκη των ωρών, μέχρι να συμπληρωθεί το ανώτερο σύνολο 

που αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα, γίνεται σύμφωνα με τις 

παραγράφους 3 και 4 της Φ12/756/Γ1/901/08.09.1997 εγκυκλίου του 

Υπουργείου Παιδείας. 



2. Οι ώρες διδασκαλίας προστίθενται υποχρεωτικά, ώστε τόσο ο 

διευθυντής όσο και οι διδάσκοντες να συμπληρώνουν το ωράριο που 

προβλέπεται από το άρθρο 9 του Ν. 2517/97. 

3. Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων διδάσκουν σε σχολεία από 4/θ και πάνω. 

Οι εκπαιδευτικοί Μουσικής και Φυσικής Αγωγής διδάσκουν στις τάξεις 

Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ και οι εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας στις τάξεις Δ’, Ε’ 

και Στ’  

4. Με την τοποθέτηση εκπαιδευτικών Μουσικής στις τάξεις Γ’ και Δ’ οι 

ώρες της Αισθητικής Αγωγής γίνονται 4 και η Μουσική διδάσκεται 2 

ώρες την εβδομάδα. Σε κάθε περίπτωση στις τάξεις Ε’ και ΣΤ’ η 

Μουσική διδάσκεται 1 ώρα την εβδομάδα. 

5. Η τοποθέτηση εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής στις τάξεις Α’ και Β’ η 

οποία προβλέπεται από το εδάφιο α’ της παραγράφου 2 της 

Φ12/756/Γ1/901/08.09.97 εγκυκλίου και γενικά η τοποθέτηση 

εκπαιδευτικών ειδικοτήτων σε γειτονικά ολιγοθέσια σχολεία γίνεται στην 

εξαιρετική περίπτωση που πλεονάζουν εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων και 

δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση του ωραρίου σε άλλα στοιχεία. 

6. Στην εξαιρετική περίπτωση κατά την οποία η Φυσική Αγωγή διδάσκεται 

στις τάξεις Α’ και Β’ από εκπαιδευτικό της αντίστοιχης ειδικότητας, οι 

ώρες διδασκαλίας της τάξεις αυτής γίνονται 25 με την προσθήκη 2 

ωρών, σύμφωνα με το εδάφιο α της παραγράφου 2 και το εδάφιο α της 

παραγράφου 3 της Φ12/756/Γ1/901/08.09.97 εγκυκλίου. 

7. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις είναι δυνατή η ανάθεση 

υπερωριακής διδασκαλίας προαιρετικής ή υποχρεωτικής  (παράγραφος 

16 του άρθρου 14 του Ν. 1566/85, η ισχύς της οποίας επεκτάθηκε στη 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με τον Ν. 1865/89), με την προϋπόθεση ότι 

όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου (διευθυντής και διδάσκοντες) έχουν 

καλύψει το προβλεπόμενο από το νόμο διδακτικό τους ωράριο, χωρίς 

καμία παρέκκλιση. 

8. Από τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, αλλά και από την 

παράγραφο 2 της Φ12/756/Γ1/901/08.09.97 εγκυκλίου, γίνεται φανερό 

ότι η εφαρμογή των σχετικών με το ωρολόγιο πρόγραμμα διατάξεων 

διευκολύνεται, όταν τις τάξεις Α’ και Β’ αναλαμβάνουν εκπαιδευτικοί με 



υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο 23 ή 24 ωρών, αφού η ανάθεση 

υπερωριών σε εκπαιδευτικούς των οποίων το διδακτικό ωράριο είναι 21 

ή 22 ώρες γίνεται με την προϋπόθεση που αναφέρεται στην 

προηγούμενη παράγραφο. 

9. Κάθε περίπτωση ανάθεσης υπερωριών σε σχολεία από 6/θ, και πάνω 

ενημερώνεται το Υπουργείο Παιδείας. 

10. Επομένως κάθε πρόβλημα που παρουσιάζεται θα λύνεται με τη 

συνεργασία του σχολ. Συμβούλου ή του διοικητικού Προϊσταμένου για 

θέματα της αρμοδιότητας του και όχι με απευθείας επικοινωνία με το 

Υπουργείο Παιδείας, οι υπηρεσίες του οποίου δεν είναι δυνατό να 

γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες κάθε σχολικής μονάδας. 

11. Οι διευθυντές προσέρχονται πρώτοι στο σχολείο και αποχωρούν 

τελευταίοι ενώ η απομάκρυνσή τους τις ώρες λειτουργίας του σχολείου 

πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη, όπως συμβαίνει με κάθε 

δημόσιο υπάλληλο. 

12. Στις περιπτώσεις που πλεονάζουν εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής και 

δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση του ωραρίου τους σε άλλο σχολείο, 

μπορεί να τους ανατεθεί η διδασκαλία του αντίστοιχου μαθήματος στις 

τάξεις Α’ και Β’ ή και σε γειτονικά ολιγοθέσια σχολεία. Το τελευταίο 

(διάθεση και σε ολιγοθέσια σχολεία) μπορεί να γίνει και με τους 

εκπαιδευτικούς των άλλων ειδικοτήτων. 

13. Σε περίπτωση διάθεσης των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων σε περισσότερα 

του ενός σχολεία, λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μη διδάσκουν την ίδια 

μέρα σε σχολεία με διαφορετικό ωράριο λειτουργίας (να μην διδάσκουν 

και πρωί και απόγευμα την ίδια ημέρα), εκτός εάν επιθυμούν. 


